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Mei - Maria - Moeder

Beste luisteraars van Radio Maria. Waar zouden de meeste Nederlanders en Radio Maria
vrienden het allereerst aan denken bij de maand mei? Aan Moederdag thuis, gezellig met de
familie, of aan de Mariamaand? Ach, uiteindelijk maakt het niet uit: via alle familiemoeders
komen we vanzelf bij Maria en via Maria komen we vanzelf bij alle familiemoeders.

Echter, 2022 is anders!
Dit jaar horen en zien wij plotseling elke dag
Oekraïense moeders die met hun kinderen naar
veiligheid vluchten, en Russische moeders die treuren om hun gesneuvelde soldatenzonen. Ook hier
komen we via aardse moedersmart vanzelf bij de
hemelse moedersmart van Maria. Het is in 2022 dus
de Meimaand van de Moeder van Smarten.

Opnieuw verscheurd
Zeker treurt Maria om al die slachtoffers en moeders aan weerszijden van de Oekraïens-Russische
grens. Maar Maria heeft een veel groter verdriet.
Als hemelse Moeder ziet zij dat velen zowel vanuit
Oekraïne als vanuit Rusland bidden tot haar, de ene
Moeder, en tegelijk ziet zij dat broeders en zusters
in het geloof op het slagveld elkaar haten en doden.
Het Hart van Maria wordt opnieuw verscheurd,
zoals indertijd onder het Kruis.

Gezegende moedermaand,

Priester Koos Smits

Lancering
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Zalig

“Hij is geen God van doden
maar van levenden” Mc. 12:27

Pasen!

Het verhaal van Jezus’ lijden, dood en verrijzenis is bij redelijk wat mensen bekend.
De werkelijke betekenis ervan echter veel minder. Wij christenen erkennen de rol van
het lijden in ons leven en ons geloof geeft door Jezus’ verrijzenis perspectief op vrede en eeuwig leven. Dat is een zeer troostrijke en blijde boodschap die Radio Maria
wereldwijd met kracht wil blijven uitdragen. Ik wens u van harte een Zalig Pasen toe!
Ger Zimmermann, voorzitter Radio Maria

Noveengebeden
Na Jezus’ hemelvaart keerden de apostelen terug
naar Jeruzalem om te bidden, samen met Maria. Na
negen dagen kwam de Pinkstergeest in grote kracht.
Noveen’ betekent ‘negen’ (Latijn). Het noveengebed
zelf stamt uit de Bijbel (Hand. 1, 13-14). Een noveen is
dus een bijzonder krachtig gebed.

Binnenkort bidden we bij Radio Maria:
- Titus Brandsma noveen (Heiligverklaring zo 15 mei*)
- De Pinksternoveen (Pinksteren is zo 5 juni*)
* De novenen starten negen dagen vóór deze data.
Bidt u met ons mee?

Radio “de gaven van de Geest
retraite
met br. Mattheus
Radio Maria zendt in de week voor Pinksteren een radioretraite uit waarin we kennismaken met de Heilige Geest,
de Geest van Pinksteren. Wij gaan ons verdiepen in Zijn
gaven. Broeder Mattheus, prior van de broeders van Sint
Jan in Den Haag neemt ons mee in de betekenis van de
geestelijke gaven in het dagelijks leven.

”

De radioretraite is van woensdag 1 juni t/m
vrijdag 3 juni om 11:00 uur en 20:30 uur
te beluisteren bij Radio Maria Nederland.
De retraite is uiteraard ook op ieder gewenst
moment te beluisteren als podcast op:
www.radiomaria.nl

Liturgie
met

Hemelvaart

en Pinksteren

Hemelvaart, donderdag 26 mei, 10:00 uur.
Vanuit de H. Lodewijkkerk in Leiden.

Hoogfeest Pinksteren, zondag 5 juni, 11:00 uur.
Vanuit de H. Dionysiuskerk in Tilburg.

2e Pinksterdag, maandag 6 juni, 10:00 uur
Vanuit de Sint-Bavokathedraal in Haarlem.

Mariathon

2022

Zuid-Soedan
PROJECT

Op donderdag 19 en vrijdag 20 mei organiseert Radio Maria
Nederland haar jaarlijkse Mariathon. Tijdens de Mariathon
wordt er aan de luisteraars een ﬁnanciële bijdrage
gevraagd voor een project van de wereldfamilie. Dit jaar is
dat Radio Maria Zuid-Soedan in Afrika.
Mariathon brengt iets moois
Zuid-Soedan heeft in 2011 onafhankelijkheid verkregen van
het noorden van Soedan. Helaas
ontstond niet lang hierna een
burgeroorlog die tot 2020 duurde. Na jaren van instabiliteit en
dreigende hongersnood komt
in 2022 dan nu toch iets moois.
Uw bijdrage voor Radio Maria
Zuid-Soedan én het bezoek van
Paus Franciscus in juli.

Elkaar helpen
Radio Maria heeft meer dan 80
radiostations wereldwijd. In een
familie zorg je voor elkaar. Ook
Radio Maria Nederland heeft
meermaals financiële steun ontvangen van de Wereldfamilie.
Dit wordt o.a. mogelijk gemaakt
door de jaarlijkse Mariathon.
Wij mogen nu op onze beurt
hen helpen. We vragen u om een
mooie financiële bijdrage voor
het radiostation in Zuid-Soedan.

Mariathon 2022

Donderdag 19 mei
van 06:30 uur tot 18:00 uur
Vrijdag 20 mei
van 06:30 uur tot 21:30 uur

Bankgegevens
IBAN: NL30 INGB 0674 7509 77
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Radio Maria
o.v.v. Mariathon 2022

BEL HET TEL-TEAM!
Het team zit tijdens de
Mariathon voor u klaar.
Bel naar 073 - 687 2000
om uw donatie door te
geven. Veel dank voor uw
bijdrage.

DAB+
ontvangst Radio Maria
nieuwe frequentie 206.352 MHz.
Zoals u weet, heeft Radio Maria in 2021 een nieuwe vergunning verworven voor het uitzenden via DAB+.
Deze vergunning heeft een looptijd van 12 jaar. Dat betekent dat Radio Maria binnenkort, naar alle waarschijnlijkheid al per 1 mei 2022, gaat uitzenden via een nieuw netwerk en op een nieuwe frequentie.
Het bestaande netwerk blijft in de overgangsperiode
ook nog een tijd in de lucht om ontvangstproblemen
te voorkomen. Het is verstandig zo snel mogelijk af te
stemmen op de nieuwe frequentie.
Wanneer u na 1 mei op Radio Maria
afstemt zal uw radio-ontvanger
mogelijk automatisch de nieuwe
frequentie kiezen zolang het oude
netwerk nog in de lucht is.

Het kan zijn dat uw ontvanger op de oude frequentie blijft afstemmen. U kunt dan Radio Maria
via de scanfunctie van uw radio opnieuw opzoeken. De nieuwe frequentie bevindt zich op
206.352 MHz.
Via de radio en onze website zullen we u verder
informeren om deze overstap naar het nieuwe
netwerk zo goed mogelijk te laten verlopen.
Voor updates ga naar: www.radiomaria.nl/dab

Rosary Rally - zaterdag 4 juni 2022
De Rosary Rally was in 2021 een groot succes!
Bidders met verschillende nationaliteiten kwamen
bijeen om te bidden voor de bekering van
Nederland en voor eerherstel aan het Onbevlekte
Hart van Maria. Zaterdag 4 juni zal in samenwerking
met Radio Maria de volgende Rosary Rally plaatsvinden in Eindhoven (locatie onder voorbehoud).

U kunt de rally live volgen
via radio én youtube. De
Rosary Rally is een gebedsinitiatief ondersteund en uitgezonden door Radio Maria
Nederland.

Meer informatie: www.radiomaria.nl/rosaryrally

Lancering
Nieuwe website
BEZOEK IN DE MEIMAAND
WWW.RADIOMARIA.NL

BINNENKORT ONLINE!
Opgetogen presenteert Radio Maria Nederland
haar nieuwe website www.radiomaria.nl! Daarmee
is de wens naar een sterk verbeterde professionele
website in vervulling gegaan!
Vanaf eind september 2021 is er hard gewerkt aan de nieuwe
website en het team is dankbaar deze nu aan haar luisteraars
te mogen aanbieden. Radiomaria.nl biedt nu meer mogelijkheden: om de missie en de radio te versterken, om door te
ontwikkelen én bezoekers meer van dienst te zijn.
Kwaaijongens
In de ‘Kwaaijongens’, een team van professionele webbouwers
uit het dorp Zeeland, heeft Radio Maria een betekenisvolle
partner gevonden. Samen met hen blijven wij verder werken
aan een optimale online aanwezigheid van Radio Maria.
Radiomaria.nl
Radio Maria verheugt zich op alle bezoekers, van vertrouwde
luisteraars tót nieuwe zoekenden. Want Radio Maria heeft
een belangrijke boodschap: de Blijde boodschap! En dat mag
gehoord én gezien worden!
Zo vindt u op de nieuwe website:
www.radiomaria.nl/gebed: een pagina rondom het gebed.
www.radiomaria.nl/programmas: informatie over alle programma’s van het radioseizoen.
www.radiomaria.nl/radio-maria-player: het online luisteren naar Radio Maria is beter dan ooit!
www.radiomaria.nl/radiogids: een frisse nieuwe radiogids.
www.radiomaria.nl/podcasts: de plek waar u de uitzendingen kunt (her)beluisteren als podcast.
en méér...

Ontdek het zelf én maak het overal bekend in uw omgeving!
Contactgegevens
Telefoon: 073 687 2000
(elke werkdag van 10-12)
E-mail: info@radiomaria.nl
Website: www.radiomaria.nl

Bankgegevens
IBAN: NL30 INGB 0674 7509 77
BIC: INGBNL2A
Ten name van Radio Maria
te ’s-Hertogenbosch

Postadres
Postbus 5045
5201 GA ’s-Hertogenbosch
Nederland

Bezoekadres
Waalstraat 2
5215 CK ’s-Hertogenbosch
Nederland

WhatsApp studio: 06-20019670
Radio Maria Nederland is een katholiek radiostation dat 24 uur per dag, 7 dagen per week uitzendt. Te beluisteren
via DAB+ en internet (website en de gratis app). Radio Maria Nederland maakt deel uit van de World Family of
Radio Maria (Wereldfamilie), een overkoepelende organisatie voor meer dan 70 Radio Maria stations wereldwijd.

